
 

 

Voor een grote groep bieden wij verschillende mogelijkheden.  
  

Als verwelkoming bieden wij elke gast, van het huis een bruschetta aan 

Onze bruschetta wordt bereid met huisgemaakte brood met de beste kwaliteit tros tomaten, Italiaanse 

olijfolie, extra vergine en verse basilicum.  

  

Mogelijkheden voor het voorgerecht 

  

1. Een kleine voorgerecht, dit houdt in; 

- Stokbrood met kruidenboter 

- bruschetta ( geroosterde broodjes met verse tomaat) 

- Olijven  

- focaccia (pizzabrood) 

Deze kleine voorgerecht serveren wij voor € 955.  p.p. 

  

2. Een wat luxere voorgerecht, dit houdt in; 

Traditioneel Italiaans voorgerecht met verschillende soorten lekkernijen (warm en koud) 

bijvoorbeeld; Italiaanse vleeswaren, verschillende soorten kaas, gebakken groenten uit de oven en grill, 

gamba's en schelpdieren en ga zo door. 

Deze antipasto serveren wij voor € 5012.  p.p.  

  

Mogelijkheden voor het hoofd/tussengerecht 

  

1. Diverse soorten pizza's en pasta's 

Deze kunnen vegetarisch, vlees of vis geserveerd worden. Dit geldt voor de pizza's en pasta's. Het wordt 

kleurrijk en groot geserveerd, zodat u het echte Italiaanse gevoel beleefd.  

Deze hoofd/tussengerecht serveren wij voor € 41 5, 0 p.p.  

  

1. Diverse soorten vlees en vis 

Vlees en vis bereidt op Italiaanse wijze, uit de grill en uit de oven.  

Verschillende schalen vis en vlees bereidt met Italiaanse kruiden serveert met verse groenten en aardappelen, 

na wens ook met spaghetti. Natuurlijk serveren wij indien gewenst, ook verschillende sauzen erbij.  

Dit is een echte aanrader! Bij grote groepen kan dit voor € 24 ,50 p.p geserveerd worden. 

  

Mogelijkheden voor het dessert 

1. Tiramisu, panna cotta en diverse huisgemaakte Italiaanse ijs.  

Dit serveren wij ook in grote schalen, heerlijk als nagerecht. Mooie gecombineerde Italiaanse ijs met verse fruit 

en alle behoren.  

Deze dessert serveren wij voor € 57. 0 p.p. 

  

Als afsluiter wordt voor iedereen een huisgemaakte limoncello geserveerd, een heerlijke huisgemaakte 

citroen likeur.  

  

Uit voornoemde keuzes kunt u zelf een menu samenstellen voor hoe het u het beste uitkomt.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij verwelkomen jullie graag in ons 

restaurant. 

  

 


